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Översikt

Om den här studien

Att förstå människors beteenden och 
motivation när de investerar är viktigt för 
att hjälpa dem fatta rätt beslut – i synnerhet 
när det finns ett yttre tryck. Människor som 
investerar ställs inför oräkneliga beslut om 
vilka investeringar de ska välja, vart och 
ett kopplat till unika risker och potentiella 
belöningar. Schroders Global Investor Study 
2020 undersöker beteenden och attityder hos 
drygt 23 000 investerare runt om i världen. 

Totalt sett visar resultatet att mot en bakgrund 
av turbulens på marknaden fortsätter 
människors förväntningar på inkomst och 
avkastning att öka. Trots att investerarna är 
medvetna om att investeringsplaner ska vara 
väl underbyggda förlitar sig ändå de flesta 
på sina egna efterforskningar när det gäller 
ekonomisk kunskap och expertis. 

Mellan den 30 april och 15 juni 2020 
genomfördes en oberoende webbaserad 
studie på uppdrag av Schroders. Studien 
omfattade 23 000 personer som investerar från 
32 platser runt om i världen. Undersökningen 
omfattade länder i Europa, Asien, Nord- 
och Sydamerika och i andra världsdelar. I 
undersökningen definieras människor som 
personer som kommer att investera minst 
10 000 euro (eller motsvarande) under de 
kommande 12 månaderna och som har gjort 
förändringar i sina investeringar under de 
senaste tio åren. 

Obs! Siffrorna i det här dokumentet uppgår 
inte alltid till 100 procent på grund av 
avrundning.
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Människor är alltför optimistiska när det 
gäller avkastningen på deras investeringar 
under de kommande fem åren
När de svarande tillfrågades om sin totala 
investeringsportfölj under de kommande 
fem åren uppgav de att de förväntar sig en 
genomsnittlig årlig totalavkastning på 10,92 
%, vilket är 1,02 % högre än förväntat för två 
år sedan och en liten ökning på 0,22 % jämfört 
med föregående år. 

Covid-19 förväntas ha negativa 
ekonomiska effekter under de  
kommande två åren
66 % av de tillfrågade tror att detta kommer att 
märkas under de kommande sex månaderna 
och upp till två år. Endast 21 % anser att 
effekten kommer att märkas under längre tid 
än två år.

Banker och finansiella rådgivare ligger i 
topp när det gäller finansiella råd
Människor får sina finansiella råd från olika 
källor, men de två vanligaste är banker (46 %) 
och oberoende finansiella rådgivare (42 %)

Utbilda dig själv i ekonomi
Majoriteten anser att det krävs en personlig 
insats för att skaffa sig ekonomisk kunskap (68 
%). En annan betydande majoritet lägger även 

ansvaret på axlarna av finansiella rådgivare 
(62 %). Men det bör inte förminska den roll 
statliga institutioner, t.ex. myndigheter och 
utbildningssystem, spelar. Nästan hälften (48 %) 
förväntar sig att de ska tillhandahålla tillräckliga 
kunskaper i privatekonomiska frågor.

Bli expert
97 % av de tillfrågade skulle vilja ha någon 
form av kunskap i privatekonomiska frågor. 
Den största andelen av den här gruppen (46 
%) vill ha en medelhög kunskapsnivå som 
gör att de noggrant kan granska råd från en 
finansiell rådgivare.

Preferens för aktiv istället för  
passiv investering
Målet med passiva investeringar är att matcha 
marknadsutvecklingen (man kan t.ex. följa 
indexen FTSE 100 eller MSCI World), medan 
aktiva investeringar innebär att en förvaltare 
har som mål att slå marknaden genom 
efterforskning, analys och eget omdöme. 

Resultatet visar att samtidigt som 
konsumenterna har en allmän preferens för 
aktiva investeringsmetoder är majoriteten av 
deras investeringsportfölj passiv och stämmer 
därmed inte överens med deras personliga 
investeringsvilja. 

En sammanfattning av 
resultatet



Global Investor Study 2020 5

Trots den senaste tidens störningar på 
marknaden har människor, överraskande 
nog, en överoptimistisk syn på sin totala 
investeringsavkastning. När de tillfrågas 
om sin totala investeringsportfölj under de 
kommande fem åren förväntar sig de svarande 
en genomsnittlig årlig totalavkastning på 10,9 
%. Denna osannolika avkastning är 1,02 % 
högre än vad som förväntades för två år sedan 
och en liten ökning på 0,2 % jämfört med 
föregående år. 

Men nivån av optimism varierar mellan 
olika regioner, vilket ger en blandad bild av 
investeringsresultaten runt om i världen. 

Svarande i Europa är minst optimistiska 
om den förväntade avkastningen på deras 
investeringsportföljer (9,4 %), medan 
människor i Nord- och Sydamerika är de 
mest positiva. De förväntar sig en årlig 
totalavkastning på mycket generösa 13,2 % i 
genomsnitt. 

Om vi fokuserar på investeringsförväntningarna 
per land kan vi se att det finns betydande 
åsiktsskillnader när det gäller den förväntade 
avkastningen. Europeiska länder är uppdelade 
i två läger, med Polen (11,19 %) och 
Storbritannien (11,08 %) som noterbart mer 
positiva än Italien (7,93 %) och Schweiz (6,96 %). 

Investeringsförväntningar

Förväntningar på genomsnittlig årlig avkastning från 
investeringsportföljen under de kommande fem åren

Förväntningar på genomsnittlig årlig avkastning från 
investeringsportföljen under de kommande fem åren, per region

Människor har en alltför 
optimistisk syn på den  
totala avkastningen på  
deras investeringar

8%

0%

2018

Europa

9,9%

2019

Asien Nord- och 
Sydamerika

10,7%

2020

Övriga

10,9%

10%

9%

10%

5%

12%

11%

15%

9,4%

11,5%

13,2%

10,6%
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Asien ligger på det hela taget mer i linje med 
Europa, med undantag av Japan, och placerar 
sig som det minst optimistiska (men potentiellt 
ändå mest realistiska) landet med beräknade 
årliga investeringsavkastningar under de 
kommande fem åren på 5,96 %.

När det gäller Nord- och Sydamerika 
skiljer Kanada ut sig då landet är avsevärt 
mindre optimistiskt än andra länder med 
avkastningsförväntningar på 9,55 %. 

läge Genomsnittlig årlig totalavkastning från investeringsportföljen per 
land under de kommande fem åren, från mest optimistisk till minst

USA 15,38

Indonesien 14,8

Argentina 14,6

Taiwan 14,03

Indien 13,64

Förenade Arabemiraten 13,62

Brasilien 13,33

Thailand 13,02

Sydafrika 12,67

Kina 12,25

Chile 12,2

Mexiko 11,99

Polen 11,19

Storbritannien 11,08

Ryssland 11,07

Singapore 10,93

Portugal 10,66

Danmark 10,62

Hongkong 10,28

Sydkorea 10,15

Spanien 10,03

Belgien 9,69

Kanada 9,55

Sverige 9,23

Nederländerna 9,06

Australien 8,94

Tyskland 8,4

Frankrike 8,31

Österrike 8,04

Italien 7,93

Schweiz 6,96

Japan 5,96

Den genomsnittliga inkomsten från investeringar som människor  
vill uppnå jämfört med vad man förväntar sig att få under de 
kommande 12 månaderna

   Vilken inkomstnivå SKULLE du som minst VILJA få?

  Vilken är den inkomstnivå du FÖRVÄNTAR dig att få under de kommande 12 månaderna?

2019
10,7%

10,3%

9,0%

8,8%
2020

8%7% 9% 10%

           Gällande den genomsnittliga inkomsten 
från investeringar under de kommande 
12 månaderna är människor fortfarande 
orealistiskt optimistiska, men märkbart 
mindre så än förra året. Förväntningarna på 
investeringsinkomster stämmer bättre överens 
med inkomstambitionerna än de har gjort 
under tidigare år (8,8 % respektive 9 %). 

Men vad är drivkraften bakom dessa attityder 
och orealistiska prognoser? Våra resultat visar 
att 80 % fortfarande baserar sina prognoser på 
den avkastning de fått tidigare. Ett decennium 
med stark avkastning riskerar att blåsa upp 
människors förväntningar till orealistiska 
nivåer. 67 % bekräftar att de förväntar sig lägre 
avkastning under de kommande fem åren 
och uppger att de trodde detta också innan 
pandemin började. 
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En liten majoritet (62 %) baserar sina 
förväntningar på avkastning på nuvarande 
räntenivåer, vilket inte är överraskande då 
den amerikanska centralbanken har lovat 
att hålla nere räntorna. Detta är dock ganska 
avslöjande om man betänker att den förväntade 
avkastningen ändå är högre än vad så låga 
räntenivåer traditionellt skulle ge utrymme för. 

Det är också intressant att se hur de här 
bedömningarna förändras beroende 
på hur de svarande bedömer deras 
egna investeringskunskapen. Det fanns 
ingen märkbar skillnad när det gäller 
förväntningarna på lägre avkastning 
redan före Covid-19 eller med hänsyn till 
räntenivåer. Benägenheten att förlita sig på 
investeringarnas utveckling under tidigare 
år ökar dock drastiskt bland dem som anser 
sig vara investerare på expertnivå eller 
avancerad nivå (85 %), medan endast 67 % av 
investerarna på nybörjarnivå/grundläggande 
nivå instämmer i att den tidigare utvecklingen 
för deras investeringar visar hur de kommer 
att utvecklas i framtiden. 

Procentandel som baserar sina förväntningar på investeringsinkomster för 
de kommande fem åren på den avkastning de fått tidigare

85%

80%

67%

Expert/avancerad

Medelgod kunskap

Nybörjare/grundläggande 
kunskap

*Observera att de svarande själva 
identifierade sin investeringskunskap 

Jag har fått den här avkastningen tidigare, 
så det är mycket sannolikt att den blir lika 
hög i framtiden

80%

20%

Det är är den avkastning jag förväntar mig 
mot bakgrund av nuvarande räntenivåer

62%
38%

Jag förväntar mig att mina investeringar 
kommer att ge lägre avkastning under de 
kommande fem åren än de gjort under de 
senaste fem åren och det förväntade jag mig 
redan före coronapandemin (Covid-19)

67%

33%

Grunden för inkomstförväntningar 

 Instämmer      Instämmer inte
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Covid-19 har tveklöst påverkat 
investeringsbeteendet, även om investerarna 
inte förväntar sig att pandemin kommer att 
påverka deras avkastning på lång sikt. 

När de tillfrågades hur de hanterade 
perioden med volatilitet på börsen i februari 
och mars 2020 svarade en betydande 
majoritet att de gjorde förändringar i 
sin portfölj. Drygt en fjärdedel (28 %) 
flyttade betydande delar av sin portfölj till 
investeringar med lägre risk, medan en 
femtedel (20 %) flyttade en del av sin portfölj 
till investeringar med hög risk. 

Effekten av en global pandemi

När de tillfrågades 
hur de hanterade 
perioden med 
volatilitet på 
börsen i februari 
och mars 2020 
svarade en 
betydande 
majoritet att de 
gjorde förändringar 
i sin portfölj

Personer som antingen gjorde förändringar i sin portfölj, men 
behöll samma risknivå/inte gjorde några förändringar

Millenniegenerationen 
(18–37)

23% 40%

Generation X 
(38–50)

32% 75%

Baby boomer-
generationen 

(51–70)

Äldre (71+)

Ändringar gjorda i investeringsportföljer under februari och mars 2020

Jag var inte medveten om att det rådde volatilitet på marknaden under denna period 
(gjorde därför ingenting)

Jag gjorde ändringar i min portfölj, men behöll samma totala risknivå

Jag flyttade en betydande del av min portfölj till investeringar med högre risk

Jag flyttade en del av min portfölj till likvida medel

Ingenting, jag höll fast vid min plan och behöll mina investeringar

Ingenting, jag höll fast vid min plan och behöll mina investeringar

Jag flyttade en del av min portfölj till investeringar med hög risk

Jag flyttade en del av min portfölj till investeringar med lägre risk

Jag flyttade en betydande del av min portfölj till investeringar med lägre risk
28%

25%

20%

19%

18%

16%

15%

8%

3%
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Det fanns också en trend i olika 
åldersgrupper, där sannolikheten för att man 
antingen behöll samma risknivå eller inte 
gjorde några förändringar ökade avsevärt i 
de äldre åldersgrupperna. Sannolikheten för 
att baby boomer-generationen skulle behålla 
samma risknivå i sin portfölj/inte göra några 
förändringar var nästan dubbelt så stor 
(40 %) jämfört med millenniegenerationen 
(22 %), medan det var nästan tre gånger så 
sannolikt (76 %) att de som är äldre än 71 år 
skulle göra det. 

När det gäller de negativa ekonomiska 
effekter som Covid-19 medfört tror 66 % av 
de tillfrågade att detta kommer att märkas 
under de kommande sex månaderna och 
upp till två år. Endast 21 % anser att effekten 
kommer att märkas under längre tid än två 
år. Med tanke på att man är medvetna om 
att Covid-19 får konsekvenser för ekonomin 
är det överraskande att inte fler svarande 
förutspår att det kommer att påverka nivån 
för avkastningen på deras investeringar under 
nästa år. Till skillnad från resultatet av årlig 
totalavkastning på investeringarna under de 
kommande fem åren fanns det ingen märkbar 
skillnad mellan olika regioner. Stämningen var 
relativt jämförbar i olika länder. 

Medveten investering
Före Covid-19 tänkte 35 % på sina 
investeringar minst en gång i veckan. Sedan 
pandemin började tänker dock nästan hälften 
(49 %) på sina investeringar minst så ofta. 

Men med ökad kunskap följer ett större 
ansvar och det är nästan dubbelt så sannolikt 
att de som uppger att de är investerare på 
expertnivå eller avancerad nivå tänker på 
sina investeringar varje vecka jämfört med 
investerare på nybörjarnivå/grundläggande 
nivå (44 % respektive 22 %). 

Time spent thinking about personal investments, before Covid-19

Hur ofta tänker du normalt på dina investeringar?

22% 32% 26%

1%

1%

3%

4%

17%

14%38%44%

5%22%41%31%

35%

49%

38%

34%

19%

16%
6%

Hur ofta tänker du 
normalt på dina 
investeringar?

Hur ofta tänker du 
normalt på dina 

investeringar sedan 
coronapandemin 

(Covid-19) började?

Hur länge perioden med negativa ekonomiska effekter 
som beror på Covid-19 kommer att pågå 

Ingen 
negativ 
effekt 

Mindre 
än sex 

månader

6–12 
månader

1–2 år 2–4 år 4–7 år Längre 
än 7 år

Nybörjare/
grundläggande 
kunskap

Medelgod 
kunskap

Expert/
avancerad

2%
15%

4% 2%
33%33%11%

Ofta (minst en 
gång i veckan)

Ofta (minst en 
gång i veckan)

Sällan

Sällan

Aldrig

Aldrig

Ibland (minst en 
gång i månaden)

Ibland (minst en 
gång i månaden)

När jag får ett kontoutdrag från 
min investeringsförvaltare

När jag får ett kontoutdrag från 
min investeringsförvaltare
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Tänker du på pengar? 

Men det är viktigt att påpeka att bara för 
att man lägger mer tid på att tänka på sina 
investeringar är det inte nödvändigtvis 
samma sak som ökad oro eller rädsla. Mer än 
en femtedel (21 %) av investerarna uppger att 
de inte oroar sig över sina investeringar – inte 
ens efter en nedgång.

Investeringarnas utveckling kan ge upphov 
till oro också när pressen på marknaden är 
minimal. 2020 har dock varit ett turbulent år, 
så hur det påverkat investerarnas beteende? 

Det är mer sannolikt att investerare på 
expertnivå eller avancerad nivå (16 %) uppger 
att de aldrig oroar sig över sina investeringar, 
jämfört med personer med medelgoda 
kunskaper (2 %). 

När människor oroar sig över sina 
investeringar vänder sig nästan hälften (49 %) 
till finansiella rådgivare för att få professionell 
hjälp. Men en betydande minoritet (44 %) 
söker däremot på egen hand information från 
oberoende källor, som kreditvärderingsinstitut 
och webbplatser med ekonomiska nyheter. 

Vart man vänder sig när man oroar sig över investeringarna

Hur beskriver investerare på avancerad nivå eller expertnivå sin nivå av 
oro om deras investeringar minskar i värde under en kortare period?

0%
Obefintlig Låg Medel Hög

10%

30%

40%

20%

50%

23%

44%

27%

6%

29%

49%

44%

32%

8%

8%

Söker råd från familj/vänner

Söker råd från en finansiell rådgivare

Söker information från oberoende källor (t.ex. 
kreditvärderingsinstitut, myndigheter och 

webbplatser med ekonomiska nyheter, etc)
Söker information från min 

finansiella förvaltare

Söker inte råd eller information

Inte aktuellt, jag oroar mig aldrig 
över mina investeringar
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Vänskapliga råd
Människor får sina finansiella råd från olika 
källor, men de vanligaste är banker (46 %) 
och oberoende finansiella rådgivare (42 %). 
Längst ned på listan finns försäkringsbolag. 
Endast 27 % av de svarande får finansiella råd 
från dem. 

Dessa globala siffror är visserligen representativa 
för resultatet när man tittar på olika regioner, 
men de skiljer sig åt på några punkter. 

Resultatet visade att det är mer sannolikt att 
människor i Asien söker finansiella råd från 
vänner/familj (38 %) jämfört med i andra 
regioner. Få personer väljer i genomsnitt att 
göra sina egna efterforskningar, men det var 
minst sannolikt att européer själva fungerar 
som källa till ekonomiska råd (24 %) jämfört 
med andra regioner. 

Källor för finansiella råd, per region 

Bank Försäkringsbolag
Oberoende 

finansiell 
rådgivare

Kapitalförvaltare/
börsmäklare

Vänner/familj
Jag gör 

efterforskning på 
egen hand

  Globalt   Europa   Asien                    Nord- och Sydamerika                Övriga

4
6%

4
3%

4
6%

53
%

38
%

27
%

24
%

31
%

28
%

23
%

4
2%

4
0

%

39
%

4
8% 4

9%

30
%

25
%

37
%

31
%

30
%

30
%

24
%

38
%

32
%

32
%

31
%

27
%

36
%

31
% 34

%

De som bedömer att de har 
investeringskunskap på 
expertnivå eller avancerad 
nivå får finansiella råd från 
en starkare kombination av 
professionella rådgivare
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Det fanns dock ett tydligt mönster när olika 
generationer bedömde olika källor för 
finansiella råd. Medan mer än dubbelt så 
många förlitar sig på sig själva som källa för 
finansiella råd bland dem som är äldre än 71 
år (58 %) jämfört med millenniegenerationen 
(26 %) finns det också en allmän trend där vi 
ser att man förlitar sig mindre på alla källor 
till råd ju äldre man blir – förutom att “göra 
efterforskningen på egen hand”. 

De som bedömer att de har 
investeringskunskap på expertnivå eller 
avancerad nivå får finansiella råd från en 
starkare kombination av professionella 
rådgivare än de som har kunskaper på 
nybörjarnivå eller medelnivå. Det är också 
minst sannolikt att de gör efterforskning 
på egen hand (29 %) eller rådfrågar en 
vän/familjemedlem (27 %). Grupperna på 
nybörjarnivå (36 %) och medelnivå (30 %) har 
också en större benägenhet att förlita sig 
andra på samma nivå eller på sig själva (31 % 
respektive 33 %) jämfört med investerare på 
expertnivå/avancerad nivå. 

Källor till finansiella råd, per ålder

Källor till finansiella råd, per investeringskunskap

  Millenniegenerationen (18–37)                    Generation X (38–50)                 Baby boomer-generationen (51–70)            Äldre (71+)

  Nybörjare/grundläggande kunskap          Medelgod kunska          Expert/avancerad

4
9%

31
%

4
4

%

33
%

34
%

26
%

4
6%

4
8%

26
%

4
4

%

29
%

28
% 31

%

4
3%

41
%

22
%

4
0

%

27
%

27
%

36
%

11
%

1%

27
%

14
%

24
%

58
%

4
8%

22
%

22
%

34
%

30
%

41
%

4
8%

21
%

28
%

35
%

36
%

30
%

27
%

31
% 33

%

29
%

Bank

Bank

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag

Oberoende finansiell 
rådgivare

Oberoende 
finansiell 
rådgivare

Kapitalförvaltare/
börsmäklare

Kapitalförvaltare/
börsmäklare

Vänner/familj

Vänner/familj

Jag gör efterforskning 
på egen hand

Jag gör 
efterforskning 
på egen hand

*Observera att de svarande själva identifierade sin investeringskunskap 
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Är de bästa råden gratis? 

Och när det gällde att betala för deras råd 
föredrog man generellt att denna betalning 
skulle ingå i kostnaden för de finansiella 
produkter man köpte (40 %). Det fanns en 
avvikelse i ålderskategorin äldre: generellt tror 
5 % att de inte betalar för råd. Den siffran ökar 
till 24 % bland dem som är äldre än 71 år.

Preferens av betalning för råd

40% 35% 20% 5%
Jag föredrar att det ingår i 
kostnaden för de finansiella 
produkter jag köper

Jag föredrar att betala en 
separat avgift för alla råd jag får

Jag föredrar en blandning av 
att betala en separat avgift och 
att kostnaden ingår i priset för 
enskilda finansiella produkter

Jag tror inte att jag betalar  
för råden

Det fanns en 
tydlig preferens 
för att denna 
betalning skulle 
ingå i kostnaden 
för finansiella 
produkter

tror inte att de betalar för råd, vilket 
ökar till 24 % bland dem som är 
äldre än 71 år

5%
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Ekonomisk utbildning:  
ansvar och verklighet
Vi har fått veta varifrån konsumenterna 
får sina finansiella råd, men vem anser de 
ska ha ansvaret för att se till att människor 
har en tillräcklig kunskapsnivå om 
privatekonomiska frågor? 

Majoriteten anser att man måste göra en 
personlig insats för att skaffa sig ekonomisk 
kunskap (68 %). En annan betydande majoritet 
lägger även ansvaret på axlarna av finansiella 
rådgivare (62 %). Det stämmer inte riktigt med 
varifrån människor får sina finansiella råd, då 
endast en mindre andel (31 %) själva tog på 
sig uppgiften att göra efterforskningar. När 
det gäller generella ekonomiska kunskaper är 
människor beredda att själva göra en insats 
och själva ta ansvaret (72 % anser att de själva 
ansvarar för sina kunskaper).

Ansvar och verklighet 

De själva

Finansiella 
förvaltare

Oberoende 
finansiella rådgivare

Utbildnings-/
skolsystemet

Myndigheter/
lagstiftare

Familjemedlemmar

72%

68%

59%

62%

64%

61%

51%

46%

44%

43%

39%

42%
Arbetsgivare

30% 40% 50% 60% 70% 80%

  Vem de svarande tycker ska ansvara för att säkerställa ekonomisk kunskap

  Primär källa till ekonomisk kunskap

När man tittar på var människor inhämtar 
sina kunskaper i praktiken och vem de anser 
ska vara ansvarig börjar en del intressanta 
skillnader att visa sig. 

De största skillnaderna var för myndigheter/
lagstiftare och utbildnings-/skolsystem 
som tycks avvika mest från det ansvar som 
konsumenterna lägger på dem (48 %). Medan 
51 % uppgav att utbildnings-/skolsystem ska 
ansvara för att sprida ekonomiska kunskaper 
var det endast 40 % som i praktiken inhämtat 
sina kunskaper från de här institutionerna. 
Och ungefär samma sak gäller för 
myndigheter/lagstiftare, där 46 % lägger 
ansvaret på dem och endast 35 % i praktiken 
inhämtar sina kunskaper på det här sättet. 

40%

35%
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Arbetsgivare och familjemedlemmar hålls 
också ansvariga för att förmedla ekonomisk 
kunskap, åtminstone av en stark minoritet 
i millenniegenerationen och i generation 
X. Det är tre gånger så sannolikt att 
millenniegenerationen (47 %) förväntar sig 
att arbetsgivare ska tillhandahålla ekonomisk 
kunskap jämfört med dem som är äldre än 
71 år (15 %) och det är nästan dubbelt så 
sannolikt (46 %) att de lägger det här ansvaret 
på familjemedlemmar jämfört med den äldre 
generationen (24 %). 

Med tanke på att 64 % inhämtar sina kunskaper 
från finansiella rådgivare är det intressant att 
undersöka denna dynamik närmare och titta på 
hur människor kan få ut så mycket som möjligt 
av sina finansiella rådgivare. 

Vem de svarande tycker ska ansvara för att tillhandahålla ekonomisk kunskap 

  Millenniegenerationen (18–37)            Generation X (38–50)           Baby boomer-generationen (51–70)           Äldre (71+)

anser att ekonomisk kunskap ska inhämtas 
genom personliga insatser

68%

Myndigheter/
lagstiftare

Utbildnings-/
skolsystemet

Familjemedlemmar Finansiell 
förvaltare, t.ex. ett 
investmentbolag

Arbetsgivare Oberoende 
finansiella 
rådgivare

De själva

4
6% 4

8%

4
5%

29
%

52
%

51
%

4
8%

39
%

4
6%

4
3%

39
%

24
%

60
%

65
%

63
% 65

%

47
%

4
2%

36
%

15
%

59
% 63

%

62
% 65

%

63
%

69
% 72

%

84
%
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Ambitioner till att bli expert?
Med tanke på att en stor andel av oss sköter 
vår finansiella utbildning själva – vilken  
nivå av ekonomisk kunskap försöker 
människor uppnå? 

97 % av de tillfrågade skulle vilja ha någon 
form av kunskap i privatekonomiska frågor. 
Den största andelen av den här gruppen (46 
%) vill ha en medelhög kunskapsnivå som 
gör att de noggrant kan granska råd från en 
finansiell rådgivare. 

Om man tittar på kunskapsambitionerna 
per region ligger Nord- och Sydamerika klart 
först, då nästan hälften (46 %) vill ha en hög 
kunskapsnivå som gör att de kan fatta egna 
beslut och slipper anlita en finansiell rådgivare. 

52 % av de svarande i Asien skulle istället vilja 
ha kunskaper på medelhög nivå, vilket visar 
att de fortfarande uppskattar den finansiella 
rådgivarens roll när det gäller att hjälpa dem 
med deras privatekonomiska frågor. 

Önskad nivå av ekonomisk kunskap, fördelat på regioner 

  Globalt    Europa   Asien   Nord- Och Sydamerika        Övriga

Ingen kunskap alls: Jag 
förlitar mig gärna på råd 
från andra

3%

3%

3%

2%

2%

Lite kunskap: tillräckligt 
för att känna att jag på 
ett relativt säkert sätt 
kan ställa frågor till en 
finansiell rådgivare

17%

20%

18%

13%

18%

Kunskap på medelhög 
nivå: tillräckligt för att 
verkligen kunna granska 
de råd en finansiell 
rådgivare ger mig

46%

46%

52%

39%

45%

Kunskap på hög nivå: 
tillräckligt bekväm för att 
kunna fatta egna beslut 
utan att behöva rådfråga 
en finansiell rådgivare

34%

31%

27%

46%

35%

vill ha kunskaper på medelhög 
nivå som gör att de verkligen 
kan granska de råd de får från en 
finansiell rådgivare

46%

De flesta vill 
ha någon form 
av kunskap om 
privatekonomiska 
frågor



Global Investor Study 2020 17

Ekonomisk kunskap  
i praktiken 
Med tanke på människors varierande 
kunskapsnivåer blir tillgången till olika typer av 
investeringar än mer relevant om vi tänker på 
hur de förvärvar sina ekonomiska kunskaper, 
var de kommer ifrån och slutligen hur de 
omsätter sin kunskap i praktiken. 

När de tillfrågades om de till exempel hört 
talas om investeringar i onoterade tillgångar 
bekräftade endast 32 % att de gjort det och 
förstått vad det är. Resterande 68 % hade 
endast en vag uppfattning, visste inte vad det 
var eller hade inte alls hört talas om det. 

Det verkar också vara så att den yngre 
millenniegenerationen (36 %), har en 
tydligare förståelse för vad investeringar i 
onoterade tillgångar är jämfört med andra 
generationer (28 %).

Också överraskande var att en betydande 
minoritet (37 %) av de investerare som 
uppgav att de hade kunskaper på expertnivå 
eller avancerad nivå endast hade en vag 
uppfattning om vad investeringar i onoterade 
tillgångar är. Över två femtedelar (42 
%) av investerarna på nybörjarnivå eller 
grundläggande nivå hade inte alls hört talas 
om det. 

Men när vi beskriver investeringar i 
onoterade tillgångar mer specifikt, som att 
“investera i fastigheter” eller “investera i 
private equity” förstår en majoritet vad de 
olika investeringarna innebär. 69 % är även 
bekväma med tanken på investeringar där de 
kan behöva vänta i åtminstone sju år innan de 
får tillgång till sina pengar. 

Har du hört talas om investeringar i onoterade tillgångar?

Olika nivåer av investerarnas uppfattning om 
investeringar i onoterade tillgångar

32%

36%

13%

19%

Ja, och jag förstår vad 
det är

Ja, och jag har en vag idé 
om vad det är

Nej

Ja, men jag vet inte 
vad det är

  Ja, och jag förstår vad det är    Ja, och jag har en vag idé om vad det är

  Ja, men jag vet inte vad det är   Nej

4%

5%
Nybörjare/
grundläggande 
kunskap

Medelgod 
kunskap

Expert/
avancerad

9% 44%

20%45%

37% 8%

42%

12%23%

51%
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Uppfattning om investeringar i onoterade tillgångar runt om i världen 

Uppfattning om investeringar i onoterade 
tillgångar, per investeringskunskapsgrupp 

Avslöjar detta en underliggande brist på 
kunskap – eller att man är obekväm med 
investeringstermerna? 

Som man skulle kunna förvänta sig förstod 
en större andel av dem som identifierar 
sig som investerare med kunskaper på 
expertnivå eller avancerad nivå vad fonder 
som investerar i private equity är (75 % av 
dem med kunskaper på expertnivå/avancerad 
nivå förstår vad det är jämfört med 49 % på 
nybörjarnivå/grundläggande nivå) liksom 
private debt (71 % för expertnivå/avancerad 
nivå jämfört med 44 % för investerare på 
nybörjarnivå/grundläggande nivå). Resultatet 
visar också att en högre andel av investerarna 
på expertnivå eller avancerad nivå (73 %) är 
bekväma med mer långsiktiga investeringar 
som potentiellt erbjuder en högre avkastning. 

Det korrelerar dock inte med antalet experter 
som känner sig helt bekväma med onoterade 
tillgångar – vilket visar att det fortfarande finns en 
stor kunskapslucka hos dem som anser sig vara 
investerare på expertnivå eller avancerad nivå.

Det är mer sannolikt att människor som 
uppger att de är investerare på nybörjarnivå 
eller grundläggande nivå förstår fonder som 
investerar i fastigheter (62 %) än något annat. 

“Jag är bekväm med investeringar som 
potentiellt kan erbjuda en högre avkastning, 
men där jag kan behöva vänta i åtminstone 
sju år innan jag får tillgång till mina pengar”

“Jag förstår vad fonder som investerar 
i fastigheter är”

“Jag förstår vad fonder som investerar 
i private equity är”

“Jag förstår vad fonder som investerar 
i private debt är”

“Jag förstår vad fonder som investerar 
i infrastruktur är”

  Beginner / Rudimentary   Intermediate   Expert / Advanced

“Jag är bekväm med investeringar som 
potentiellt kan erbjuda en högre avkastning, 
men där jag kan behöva vänta i åtminstone 
sju år innan jag får tillgång till mina pengar”

“Jag förstår vad fonder som investerar 
i fastigheter är”

“Jag förstår vad fonder som investerar 
i private equity är”

“Jag förstår vad fonder som investerar 
i private debt är”

“Jag förstår vad fonder som investerar 
i infrastruktur är”

En högre andel 
av dem som 
identifierar sig 
som investerare 
på expertnivå eller 
avancerad nivå 
förstår vad fonder 
som investerar i 
private equity är

69%

73%

66%

63%

68%

65%

67%

73%

62%

73%

78%

49%

64%

75%

44%

61%

71%

54%

68%

73%
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Aktiv och passiv investering

Hur stor andel av investerarnas portföljer finns 
i aktiva och passiva investeringar? 

Investeringar som baseras på att matcha 
utvecklingen på marknaden verkar vara 
mindre attraktiva, då endast 62 % är 
intresserade av att investera i fonder med 
denna strategi. En investeringsstrategi som 
bygger på en detaljerad utvärdering av företag 
och dess potentiella framtida lönsamhet är 
mer tilltalande, då 81 % är intresserade av 
fonder som använder denna metod. 

Resultatet visar att samtidigt som 
konsumenterna har en allmän preferens för 
aktiva investeringsmetoder är majoriteten 
av deras investeringsportfölj passiv och 
stämmer därmed inte överens med deras 
personliga investeringsvilja. 

Aktiv 
där en förvaltare har som mål att slå 
marknaden genom efterforskningar, 
analys och eget omdöme

Passiv 
där målet är att matcha 
marknadsutvecklingen (kan t.ex. följa 
indexen FTSE 100 eller MSCI World)

Intresse för att investera i fonder som använder följande strategier: 

Andel av investerarnas portföljer som är aktiva eller passiva 

53% 47%

78%

81%

75%

62%

Passiv (där målet 
är att matcha 
marknadsutvecklingen 
(kan t.ex. följa indexen 
FTSE 100 eller MSCI 
World)

Aktiv (där en förvaltare 
har som mål att slå 
marknaden genom 

efterforskningar, 
analys och eget 

omdöme)

 Fatta investeringsbeslut baserat 
på avancerad datormodellering 

och matematisk modellering

Fatta investeringsbeslut 
som bygger på en detaljerad 

utvärdering av ett företag och dess 
potentiella framtida lönsamhet

Fatta investeringsbeslut baserat 
på en kombination av avancerad 

datormodellering/matematisk 
modellering och detaljerade utvärderingar 

Inga aktiva investeringsbeslut 
fattas – målet är att matcha 

marknadsutvecklingen (kan t.ex. följa 
indexen FTSE 100 eller MSCI World).

Investeringar som 
baseras på att  
matcha marknadsut- 
vecklingen verkar  
vara mindre attraktiva
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Övergångspunkter inom 
investering 
Undersökningen visade att människor 
förlitar sig på sina egna efterforskningar 
för att hjälpa dem att inhämta kunskap 
om privatekonomiska frågor (72 % av de 
svarande), men finns det övergångpunkter 
inom investering eller utlösande faktorer som 
får människor att söka hjälp av proffs? 

Svaret är “ja”, då 34 % av de svarande uppger 
att de med stor sannolikhet skulle söka 
professionella investeringsråd när de närmar 
sig pensionsåldern. 33 % av de svarande 
skulle också vara benägna att rådfråga ett 
proffs när de får ett arv eller till och med när 
de gör ett stort inköp, som att köpa en ny bil. 

Det var dubbelt så sannolikt att 
millenniegenerationen (46 %) skulle söka 
professionell finansiell rådgivning när de får 
ett arv jämfört med andra generationer (23 %) 
och dubbelt så sannolikt att de skulle göra det 
när de fick barn (34 % mot 17 %).

De som söker råd från andra på samma 
nivå var mycket mer benägna att se alla 
livshändelser som ett tillfälle att söka 
professionella råd.

Händelser i privatlivet som med störst sannolikhet får 
människor att söka professionella finansiella råd

 Globalt genomsnitt                   De som söker råd från familj och vänner

Övergångpunkter 
inom investering 
får människor  
att söka hjälp  
av ett proffs

Närmar sig pensionsåldern

Får ett arv

Gör ett stort inköp, t.ex. 
köper en ny bil eller en 
investering/andra fastighet

Bonus eller höjd lön

Flyttar in i en ny fastighet

Blir av med jobbet

Sjukdom eller 
funktionsnedsättning

Får barn

Någon jag är ekonomiskt 
beroende av blir sjuk eller dör

Skiljer sig/separerar

Gifter sig/ingår partnerskap

Barn som inte längre 
behöver försörjas

Föräldrar eller anhöriga 
som behöver vård

50%25%0%

34%
40%

33%
39%

33%
42%

31%
41%

26%
38%

25%
33%

25%
33%

24%
40%

19%
25%

19%
21%

17%
27%

16%
22%

16%
26%
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Är det bristande förtroende 
som gör att antalet oberoende 
investerare ökar? 

Med så många som förlitar sig på en 
blandning av professionella råd och 
personliga kunskaper som stöd när de 
fattar investeringsbeslut i kombination 
med att yngre generationer är benägna att 
förlita sig på familjemedlemmar när det 
gäller ekonomisk utbildning – hur viktigt är 
förtroende när man investerar idag?

Spridningen i resultatet visar att många 
saker skulle kunna förminska förtroendet för 
investeringsförvaltare, då de aspekter som 
med störst sannolikhet orsakar denna effekt 
är att den information som tillhandahålls 
är opålitlig och cybersäkerheten dålig (64 
%). Den lägsta andelen (54 %) kände att 
deras förtroende skulle förminskas av dålig 
kommunikation kring de potentiella effekterna 
som pandemin kan ha på deras investeringar. 

Faktorer som skulle kunna förminska förtroendet för en investeringsförvaltare

Information som tillhandahålls är opålitlig

Dålig cybersäkerhet

Det går inte att ändra eller få tillbaka mina investeringar när jag behöver det

Ingen insyn i de tillgångar som man investerar i

Otydlighet kring avgifter och kostnader

Urval av investeringsinstrument som är olämpliga eller har dåligt rykte

Lyckas inte leverera det jag förväntar mig (resultat, enkelt att sätta in och ta ut pengar, kostnader)

Bristande insyn i hållbarhetsbetyg

Hur väl de har kommunicerat de potentiella effekterna som coronapandemin (Covid-19) kan ha på mina investeringar

64%

64%

63%

60%

60%

60%

60%

58%

54%

Många faktorer 
kan förminska 
förtroendet för 
investeringsförvaltare

70%60%50%40%30%20%10%0%
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Konsumtion under  
kommande året

Om man tittar framåt ett år så har de 
utmaningar och ekonomiska effekter som 
Covid-19 pandemin medfört lett till att 
människor inte har för avsikt att använda 
sin disponibla inkomst för att förändra 
sin livsstil. Sedan Schroders senast ställde 
den här frågan 2017 har konsumtionen av 
lyxvaror som semesterresor och fordon, 
etc. minskat kraftigt (11 % 2017 mot 6 % 
2020). Prioriteringen att investera eller köpa 
fastigheter har också mer än halverats sedan 
2017 (13 %) och endast 5 % av de svarande 
prioriterade att använda sin disponibla 
inkomst till detta 2020. 

Värt att notera är att fler prioriterade att 
använda disponibel inkomst för att göra 
generella investeringar, sätta in pengar på 
sparkonton och ha kontanter hemma – något 
som kanske visar att de förbereder sig för en 
period med volatilitet. 

Även om det råder en generell konsensus inom 
alla investeringskunskapsgrupper fanns det en 
märkbar skillnad hos investerare på nybörjarnivå 
eller grundläggande nivå. 24 % i den här 
gruppen valde att sätta in sin disponibla inkomst 
på ett sparkonto i banken, medan endast 14 % 
av investerare på avancerad nivå eller expertnivå 
gjorde samma sak.  

Föga överraskande var att de som förväntade 
sig att de negativa effekterna av Covid-19 
skulle finnas kvar i ett år eller längre 
var mindre optimistiska vad gäller den 
genomsnittliga inkomstnivå de förväntade 
sig att få under de kommande 12 månaderna 
(8,08 % mot 8,84 %).

2017 mot 2020: Främsta prioriteringarna för 
användning av disponibel inkomst

  2017   2020

Investera i min pension

Placera i en annan typ av 
investeringar (t.ex. aktier, 
obligationer, råvaror)

Sätta in pengar på 
sparkonto i banken

Investera i mitt  
egna företag

Spara i likvida  
medel hemma

Lägga pengarna på lyxköp 
(t.ex. semesterresor,  
fordon, särskilda tillfällen, 
besöka evenemang)

Betala av ett lån, inklusive 
ett bostadslån (dvs. mer  
än det minimibelopp  
som krävs)

Investera i eller köpa 
en fastighet

Ge bort dem till en 
annan person eller 
välgörenhetsorganisation

Övriga

0% 5% 10% 15% 20% 25%

25%

10%

23%

16%

8%

4%

11%

9%

13%

4%

3%

25%

17%

7%

6%

6%

6%

5%

2%

0%
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Investeringarnas värde och utdelningarna från 
dem kan öka eller minska och det är inte säkert 
att investerare får tillbaka vad de ursprungligen 
investerat. Valutakurser kan få värdet på 
utländska investeringar att stiga och falla. 

Schroders gav Raconteur i uppdrag att mellan den 30 april och 
15 juni 2020 genomföra en oberoende webbaserad studie som 
omfattade 23 450 personer på 32 platser runt om i världen. 
I undersökningen definieras ”personer” som personer som 
kommer att investera minst 10 000 euro (eller motsvarande) 
under de kommande 12 månaderna och som har gjort 
förändringar i sina investeringar under de senaste tio åren.

Viktig information: Det här dokumentet är endast avsett 
för informationssyfte. Materialet är inte avsett att vara ett 
erbjudande eller en begäran om inköp eller försäljning av 
något ekonomiskt instrument eller värdepapper eller att anta 
en viss investeringsstrategi. Informationen är inte avsedd 
att utgöra investeringsråd, investeringsrekommendationer 
eller investeringsanalyser och tar inte hänsyn till särskilda 
omständigheter hos någon mottagare. Materialet är inte 
avsett att lämna, och ska inte åberopas för, bokföringsråd, 
juridiska råd eller skatteråd. Informationen här förmodas vara 
trovärdig men Schroders garanterar inte dess fullständighet 
eller riktighet. Inget ansvar kan tas för fel i fakta eller åsikt. 
Synpunkterna och informationen i dokumentet kan inte 
åberopas när individuella och/eller strategiska beslut fattas.
 

Historisk avkastning är ingen pålitlig indikator för framtida 
avkastning, eftersom såväl värdet på andelarna som intäkterna 
från dem kan både stiga och falla. Det är inte säkert att 
investerarna får tillbaka det investerade beloppet.
 
Schroders har uttryckt sina egna synpunkter i dessa dokument 
och dessa kan förändras 

Schroders kommer att agera registeransvarig för dina 
personuppgifter. För mer information om hur Schroders kan 
komma att behandla dina personuppgifter, se vår policy för 
integritetsskydd på www.schroders.com/en/privacy-policy. Du 
kan även få policyn skickad till dig.
 
Utgiven av Schroder Investment Management (Europe) S.A., 
5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C.S. 
Luxembourg B 37.799. För din säkerhet kan kommunikation 
avlyssnas eller spelas in.

Vill människor förbättra 
sina ekonomiska 
specialkunskaper? 
Oavsett om det handlar om pensioner eller 
sparkonton vill människor veta om de fattar rätt 
beslut. Men partiskt agerande kan påverka de 
beslut människor fattar om sina investeringar 
– i synnerhet under svåra perioder med stor 
osäkerhet. 

Det kommande årtiondet kommer sannolikt 
att leverera en avkastning som inte motsvarar 
investerarnas förväntningar. Människor runt 
om i världen uppgav att de ville ha ekonomiska 
kunskaper, men få vågar säga att de är 
experter. Att ta itu med denna kunskapsbrist 
kan vara en nyckel till att ge människor kontroll 
över sin ekonomi under svåra tider och 
säkerställa att de hanterar sina investeringar på 
bästa sätt.
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